
Банк Инсайдерлерінің құқықтары мен міндеттері, Банк Инсайдерлерінің құқықтарын шектеу1

Банк Инсайдерлерінің келесі құқықтары мен міндеттері бар:
1) Банк Инсайдерлері Банкпен еңбек немесе азаматтық–құқықтық шарттарымен, Банктің ішкі

құжаттарымен қарастырылған, олардың міндеттемелерін орындау үшін қажетті,
Инсайдерлік ақпаратқа қол жетімді құқығы бар.

2) Банк Инсайдерлері Саясатпен белгіленген, Банктің құнды қағаздарымен мәмілелерді
жасау тәртібін, сондай ақ Саясатпен, Банктің ішкі құжаттарымен, сондай ақ Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасымен оларға қатысты белгіленген, өзге де
талаптар мен міндеттерді сақтауға міндетті.

3) Банк Инсайдерлері Инсайдерлік ақпаратты қорғауға және заңсыз пайдалануға және
таратуға жол бермеуге, оларға тәуелді барлық шараларды қолдануға міндетті.

4) Банк Инсайдерлері Банкті олармен Банктің құнды қағаздарымен операцияларды жүзеге
асыру туралы; бағасы бұндай құнды қағаздардан тәуелді, туынды қаржы құралдары
болып табылатын, шарттарды жасау туралы ескертуге міндетті. Ескертулерді бағыттау
тәртібі мен нысаны Банктің ішкі құжаттарымен және Қазақстан Республикасының
заңнамасымен белгіленеді.

Банк Инсайдерлері құқылы емес:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда,

құнды қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) мәмілелерді жасау кезінде
Инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды
қоспағанда, Инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға тапсыруға немесе үшінші
тұлғалар үшін қол жетімді істеуге;

3) Үшінші тұлғаларға Инсайдерлік ақпараттарда негізделген, құнды қағаздармен
мәмілелерді жасау туралы ұсыныстарды ұсынуға;

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, нарықты алдау
әрекеттерін жасауға қатысты әрекеттерді жүзеге асыруға.

Инсайдерлік ақпаратты ашу2

1. Инсайдерлік ақпаратты ашу «Құнды қағаздардың нарығы туралы» Қазақстан
Республикасының 56-1 бабымен және эмитенттің (Банктің) ішкі құжаттарымен белгіленген,
тәртіпте және шарттарда жүзеге асырылады.

2. Инсайдерлік ақпаратты өкім ету және пайдалану бөлігіндегі Банктің ішкі құжаттары Банктің
интернет сайтында немесе сауда-саттықты ұйымдастырушылардың интернет-ресурсында
(эмитенттің (Банктің) құнды қағаздарын сауда-саттық ұйымдастырушыларының тізіміне
енгізу немесе болу жағдайында) немесе эмитенттің (Банктің) Инсайдерлері болып
танылған, тұлғаларды тануы үшін қол жетімді жерде мемлекеттік және орыс тілдерінде
орналастырылады, сондай ақ осы тұлғаларға олардың сұрауы бойынша ұсынылады.

3. «Құнды қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 102 бабының 2
тармағында аталған, құнды қағаздардың ұстаушыларының мүдделерін қозғайтын, Банк
қызметіндегі өзгерістер туралы Инсайдерлік ақпарат бухгалтерлік есеп және қаржылық
есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген, қаржылық
есептілігінің депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылады (одан әрі - қаржылық
есептілігінің депозитарийі) және бұндай өзгерістер пайда болу күнінен бастап 15 (он бес)
күнтізбелік күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

4. Тізбегі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 79 бабының 1
тармағымен белгіленген, Банктің корпоративтік оқиғалары туралы Инсайдерлік ақпарат
Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Саясатпен қарастырылған, мерзімде
қаржылық есептелігінің депозитарийінің интернет-ресурсында орнластырылады.

5. Инсайдерлік ақпаратты ашу, оны интернет-ресурста орналастару және (немесе) он бес
мыңнан кем емес тиражбен шығарылатын және Қазақстан Республикасының барлық
аумағында таралатын, кезеңді баспа басылымдары арқылы мемлекеттік және орыс
тілдерінде барлық мүдделі тұлғалар үшін ашық қол жетімділікте жүзеге асырылады.

1 Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының Инсайдерлік ақпаратын өкім ету және
пайдалану бойынша саясатының 8 тарауы Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар Кеңесінің 2012 ж. 07
қыркүйектегі №15/2012 хаттамасымен бекітілді
2 Саясаттың 10 тарауы



6. Банктің құнды қағаздарын Банктің сауда-саттық ұйымдастырушысының тізіміне енгзіген
кезде және Банк Инсайдерлерінің тізіміне енгізілген, тұлғалар Банк және онымен
шығарылған (ұсынылған) құнды қағаздар (туынды қаржы құралдар) туралы Инсайдерлік
ақпаратты ашуды қамтамасыз етеді, оны ашу сауда-сатық ұйымдастырушыларының
ережелерімен белгіленген тәртіпте және шарттарда, осы құнды қағаздардың (туынды
қаржы құралдарының) басталуына дейін, олардың құнына және Банк қызметіне әсер етеді.

7. Сауда-саттық ұйымдастырушыларының тізіміне енгізілген, құнды қағаздардың айналымы
кезінде шетел мемлекеттерінің аумағында қызмет ететін, қор биржаларының сауда
жүйлерінде Инсайдерлік ақпарат келесі тәсілдердің бірімен ашылуға жатады:
1) тұлғалардың кең ортасының арасында Инсайдерлік ақпаратты ашуды болжамдайтын

хабарламалар тізімдемелеріне Банктің құнды қағаздары енгізілген, барлық қор
биржаларының атына бір уақытта бағытталады, одан кейін тізбегі Банктің ішкі
құжаттарымен белгіленген, өзге де бұқаралық ақпарат құралдарында
орналастырылады (таралады);

2) тұлғалардың кең ортасының арасында Инсайдерлік ақпаратты ашуды болжамдайтын
хабарламалар Қазақстан Республикасының аумағында қызмет ететін, қор
биржаларының атына бағытталады, одан кейін тізімдемелеріне Банктің құнды
қағаздары енгізілген, шетел мемлекеттерінің аумағында қызмет ететін, қор
биржаларының атына бағытталады және тізбегі Банктің ішкі құжаттарымен
белгіленген, өзге де бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылады (таралады).

8. Исайдерлік ақпаратты ашу үшін пайдаланылатын, бұқаралық ақпарат құралдарының тізбегі
Банктің ішкі құжаттарымен белгіленеді және мыналар туралы мәліметтер болады:

1) бұқаралық ақпарат құралының атауы;
2) басылым баспаның кезеңділігі;
3) интернет-ресурстарына жүгіну мекен-жайлары;
4) кез келген мүдделі тұлғаларға кіруге мүмкіндік беретін, бұқаралық ақпарат туралы

өзге де мәліметтер.
9. Банк Инсайдерлік ақпаратты өкім етуге және пайдалануға қатысты, Банктің ішкі

құжаттарының көшірмелері үшін, оларды даярлауға шығыстардың көлемін артпайтын,
мөлшерінде төлемді қоспағанда, төлемді алусыз Банктің ішкі құжаттарымен танысуға еркін
қол жетімділікті қамтамасыз етеді.

10. Инсайдерлік ақпаратты ашу Банктің ішкі құжаттарымен белгіленген, тізбегіне кіретін,
бұқаралық ақпарат құралдарында жүзеге асырылады.

11. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және (немесе) сауда-саттық
ұйымдастырушыларының ережелерімен оларға қатысты ашу мерзімдері белгіленбеген,
Инсайдерлік ақпаратты ашу мерзімдері Банктің ішкі құжаттарымен белгіленеді.

12. Инсайдерлік ақпаратты өкім етуге және пайдалануға қатысты, Банктің ішкі құжаттарымен
белгіленген, бірнеше бұқаралық құралдарында оны орналастыру (жариялау) арқылы
Инсайдерлік ақпаратты ашқан кезде, Инсайдерлік ақпаратты ашу күні бұқаралық ақпарат
құралдарында Инсайдерлік ақпаратты алғашқы орналастыру (жариялау) күні болып
саналады.

Исайдерлік ақпаратты өкім етуге және пайдалануға бақылау3

Инсайдерлік ақпаратты өкім етуге және пайдалануға бақылауды қамтамасыз ету мақсатында,
Банк мыналар бойынша іс шараларды қоса алып, бірақ шектелмей, келесі іс-шараларды жүргізуді
ұйымдастырады:

1) егер бұл ақпарат Банктің мүліктік және қаржылық жағдайы үшін салдарымен
байланысты Банкпен шығарылған құнды қағаздардың (туынды қаржылық
құралдарының) құнына әсер етуге қабілетті болса, уәкілетті органның нормативтік
құқықтық актілерімен белгіленген тәртіпте және шарттарда, оның қызметіне қатысты
және көпшілікке қолды болып табылмайтын ақпаратты ашу;

2) Инсайдерлік ақпаратты өкім етуге және пайдалануға қатысты Банктің ішкі құжаттарын
әзірлеу және бекіту, сондай ақ Банк қызметкерлерімен Банктің осы ішкі құжаттарының
талаптарын орындауға бақылауды жүзеге асыру;

3) Міндеттеріне Банкпен және оның лауазымдық тұлғаларымен және қызметкерлерімен
Инсайдерлік ақпаратты өкім етуге және пайдалануға қатысты Қазақстан Республикасы
заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға бақылауды
жүзеге асыру кіретін, құрылымдық бөлімшені құру немесе лауазымдық тұлғаны
тағайындау, сонымен бұндай құрылымдық бөлімше немесе лауазымды тұлға жүзеге
асырылатын функционалдық міндеттерімен мүдделерінің шиеленісі болмауы тиіс;

3 Саясаттың 11 тарауы



4) «Құнды қағаздардың нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 56-1 бабының
3 тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында аталған, Банктің Инсайдерлік
ақпаратына қол жетімділігіне ие тұлғалардың тізімін өзекті жағдайда жүргізу және
қолдау;

5) Саясаттың осы тармағының 4) тармақшасында аталған, тізімге енгізілген, тұлғаларды,
оларды тізімге (тізімнен) енгізу (шығару) туралы ескерту, аталған тұлғаларды
Инсайдерлік ақпаратты өкім ету және пайдалану бөлігінде Қазақстан Республикасы
заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптары туралы хабарландыру;

6) Саясаттың осы тармағының 4) тармақшасында аталған, тізімге енгізілген, тұлғалардың
тізімін уәкілетті органға оның талабы бойынша ұсыну;

7) Банктің ішкі құжаттарымен қарастырылған, өзге де іс-шараларды жүзеге асыру.
«Құнды қағаздардың нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 56-1 бабының 3

тармағының 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында аталған, заңды тұлғалар міндетті:
1) Өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттерінің күшінде Эмитенттің (Банктің)

Инсайдерлік ақпаратына ие, оларға қатысты инсайдер болып осы заңды тұлғалар
танылған, өз қызметкерлерінің тізімін жүргізу;

2) Эмитенттің (Банктің) Инсайдерлік ақпаратын пайдалануға тыйым салу бөлігінде
«Құнды қағаздардың нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және оларға
қатысты инсайдер болып осы заңды тұлғалар танылған, ішкі бақылау ережелерінің
талаптары туралы өз қызметкерлерін хабарландыру;

3) оларға қатысты инсайдер болып осы заңды тұлғалар танылған, Эмитентті (Банкті)
өзінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттерінің күшінде Эмитенттің (Банктің)
Инсайдерлік ақпаратына ие, өз қызметкерлері туралы ішкі бақылау ережелерімен
белгіленген, тәртіпте және мерзімде хабарландыру.

Банктің инсайдерлік ақпаратына Инсайдерлердің қол жетімділік құқықтарын бөлу4

1. Банк акционерлері Банк Жарғысымен аталған, құқықтар мен міндеттер шеңберінде
Банктің Инсайдерлік ақпаратына қол жетімділігі құқығына ие.

2. Банктің лауазымдық тұлғалары өз жағдайлары мен еңбек міндеттерінің күшінде Банктің
Инсайдерлік ақпаратына жалпы қол жетімділігі құқығына ие.

3. Банк қызметерлері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банктің ішкі
құжаттарымен, Банктің еңбек және азаматтық-құқықытық шарттарымен қарастырылған,
лауазымдық міндеттердің шеңберінде Инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділігі құқығына
ие.

4. «Құнды қағаздардың нарығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 56-1 бабының
3 тармағының 3)-5), 7)-9) тармақшаларында аталған, тұлғалар жасалған шарттардың
және/немесе келісімдердің немесе өзге де заңды негіздердің шеңберінде Банктің
инсайдерлік ақпаратына қол жетімділігі құқығына ие.

5. Банк Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына (қызметшілеріне)
Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің ішкі құжаттарымен
белгіленген, жағдайларда және тәртіпте олардың құзыреттілігінің шегінде Инсайдерлік
ақпаратты ашады.

6. Банктің Инсайдерлік ақпаратына қол жетімділігі жоқ, бірақ аталған ақпаратты алған, кез
келген тұлға Банктің ішкі құжаттарымен және Қазақстан Республикасының
заңнамасымен қарастырылған тыйымдарды сақтауға міндетті.

7. Банктің Инсайдерлік ақпаратына қол жетімділігі бар тұлғалар Қазақстан
Республикасының заңнамасымен және осы Ережелермен қарастырылған,
тыйымдарды сақтауға міндетті.

8. Банк Инсайдерлері тек Банктің мүддесінде және Банктің ішкі құжаттарына және
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Инсайдерлік ақпаратты пайдалануға
міндетті.

Банктің Инсайдерлік ақпаратын заңсыз пайдалануға жол бермеу5

Ереженің 3 тарауында аталған, тұлғалармен Инсайдерлік ақпаратты пайдалану тәртібін
сақтауды қамтамасыз ету мақсатында Банк келесі әрекеттерді жүзеге асыруға міндетті:

4 Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамы Еншілес ұйымының инсайдерлік ақпаратын өкім етуге
және пайдалануға ішкі бақылау ережелерінің 3 тарауы Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Директорлар
Кеңесінің 2012 ж. 16 қазандағы №17/2012 хаттамасымен бекітілді (одан әрі – Ереже)



1) Банк орналасқан ғимараттар мен жеке бөлмелерге өткізу тәртібін белгілеуге (жұмыс,
солай жұмыс емес күндері);

2) Банктің ішкі құжаттарында, еңбек және өзге де шарттарда Инсайдерлік ақпаратты
пайдалану тәртібін сақтау бойынша міндеттерді, сондай ақ аталған тәртіпті бұзғаны үшін
жауапкершілік шараларын қарастыруға;

3) Инсайдерлерді Банктің Инсайдерлік ақпаратының тізбегімен таныстыруға (Саясаттың 5
тарауы);

4) Инсайдерлерді Инсайдерлік ақпаратты пайдаланудың белгіленген тәртібімен және
Банктің ішкі құжаттарына сәйкес, оны бұзғаны үшін жауапкершілік шараларымен
таныстыруға;

5) Инсайдерлерге Инсайдерлік ақпараттыпайдаланудың белгіленген тәртібін олармен сақтау
үшін қажетті жағдайларды жасауға;

6) Инсайдерлік ақпаратты пайдаланудың тәртібін бұзған тұлғаларға жауапкершіліктің
қарастырылған шараларын қолдануға, сондай ақ Инсайдер Инсайдерлік ақпаратты
пайдалану тәртібін бұзудың нәтижесінде Банкке келтірілген, шығындардың орнын
Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес (соның ішінд сот
тәртібінде) толтыруды талап етуге;

7) Инсайдерлік ақпаратты пайдалану тәртібін қамтамасыз етуге бағытталған, өзге де
әрекеттерді жүзеге асыруға.

Инсайдерлік ақпаратты қорғау мақсатында Инсайдерлер міндетті:
1) Инсайдерлік ақпаратты пайдаланудың белгіленген тәртібін орындауға;
2) Инсайдерлік ақпаратты егер өзге Қазақстан республикасының заңнамасымен

қарастырылмаса, жарияламауға, оны үшінші тұлғаларға тапсырмауға және оны Банктің
келісімісіз өз мүдделерінде пайдаланбауға;

3) Банкпен жасалған еңбек немесе өзге де шарттарды тоқтатудан кейін Инсайдерлік
ақпаратты жарияламауға;

4) Инсайдерлік ақпаратты пайдалану тәртібін аталған тұлғамен бұзу нәтижесінде Банкке
келтірілген залалдың орнын толтыруға;

5) Банкпен жасалған еңбек немесе өзге де шарттарды тоқтатудан немесе бұзудан кейін,
Банкке Инсайдерлік ақпараты бар, ақпараттың онда бар материалдық көздерін тапсыруға;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің өзге де ішкі құжаттарымен,
сондай ақ Банкпен жасалған, шарттармен және/немесе келісімдермен қарастырылған,
Инсайдерлік ақпаратты қорғау бойынша өзге де талаптарды сақтауға.

Заңды және/немесе жеке тұлғалармен шарттар жасау кезінде, олар аталған шарттардың
негізінде Банктің Инсайдерлік ақпаратына қол жетімділікті алуға құқығы бар, аталған шарттарға
міндетті тәртіпте Инсайдерлік ақпаратты пайдалану тәртібі туралы, сондай ақ аталған тәртіпті
бұзғаны үшін жауапкершілік шаралары туралы ереже және Инсайдерлік ақпарат бөлігінде
Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтауға аталған тұлғалардың міндеттері
енгізіледі.

Мақсаттарына жету, Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалануға жол бермеу үшін, Банк
Саясатқа сәйкес заңсыз пайдаланудан Инсайдерлік ақпаратты қорғауға бағытталған, барлық
қажетті әрекеттерді жасай алады, соның ішінде:

1) Азаматтық-құқытық немесе еңбек қатынастарының күшінде Инсайдерлік ақпаратқа қол
жетімділігі бар, Банк қызметкерлерінің, Банктің Лауазымдық тұлғаларының, сондай ақ өзге
де тұлғалардың Инсайдерлік ақпаратқа қол жемділік құқығын беруге (құқығын жоюға
және/немесе құқығын шектеуге);

2) Инсайдерлік ақпараттың көздерін (қолжазбаларды, шимай жазуларды, сызбаларды,
магниттық ленталарды, дисктерді, дискеттерді, принтер арқылы баспаларды,
кинофтонегативтерді және позитивтерді, модельдерді, материалдарды және өзгені)
анықтауға және бұндай көздердің айналуының ерекше ережелерін белгілеуге;

3) Инсайдерлік ақпаратқа санкцияланбаған қол жетімділікті болдырмау және байланыс
арналары бойынша (электрондық пошта мен «Ғаламтор» желісін қоса алып) Инсайдерлік
ақпараттың айналымын шектеу үшін, бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету
құралдарын пайдалануға;

4) Ашуға жатпайтын және Банкпен сақтауға жатпайтын, Инсайдерлік ақпараты бар, көздерді
жоюға.

Банктің Инсайдерлік ақпаратын ашу тәсілдері мен нысандары.6

5 Ережелердің 4 тарауы

6 Ереженің 5 тарауы



Инсайдерлік ақпарат келесі тәсілмен ашылуы мүмкін болады:
1) бұқаралық ақпарат құралдарында бастыру;
2) Банктің Интернет сайтында орналастыру;
3) қаржылық есептіліктің депозитарийінің Интернет-ресурсында орналастыру;
4) қор биржасының Интернет-ресурсында орналастыру;
5) ақпаратқа (құжаттарға) қол жетімділікті ұсыну және Мүдделі тұлғаларға олардың тиісті

және заңды сұрауы бойынша олардың көшірмелерін тарату;
6) Банктің Лауазымды тұлғаларының Мүдделі тұлғалармен сұхбаттары, баспасөз

мәслихаттары және кездесулері.
Инсайдерлік ақпаратты ашу мыналарды қоса алып, бірақ шектелмей, келесі нысандармен жүзеге

асырылады:
1) баспасөз релиздерді;
2) бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыруларды орналастыруды;
3) Банктің кезеңдік есептерін;
4) Қазақстан Ресубликасының заңнамасының талаптарына сәйкес, Банктің кезеңді қаржы

есептілігін;
5) Мемлекеттік органдармен және/немесе Уәкілетті орагндармен хат алмасуды.

Банктің Инсайдерлік ақпараты Осы Ережелердің 1 Қосымшасында аталған, он бес мың
данадан кем емес тиражбен шығарылатын және Қазақстан Республикасының барлық аумағында
таралатын, мемлекеттік және орыс тілдерінде, барлық Мүдделі тұлғалар үшін ашық қол
жетімділікте, бұқаралық ақпараттың басылым құралдарының бірінде ашылуы мүмкін болады.

Қазақстан Республикасы заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарының
есебімен он бес мың данадан кем емес тиражбен шығарылатын және Қазақстан Республикасының
барлық аумағында таралатын, мемлекеттік және орыс тілдерінде, барлық мүдделі тұлғалар үшін
ашық қол жетімділікте, бірнеше бұқаралық ақпарат құралдарында инсайдерлік ақпаратты ашу
(орналастыру/басу) рұқсат етіледі.

Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қорғау7

Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес
Инсайдерлік ақпаратты қорғауды жүзеге асырады.

Банктің Инсайдерлік ақпаратын ашу Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің
ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Инсайдерлік ақпаратты ашу үшін жауапкершілік Қазақстан Республикасының заңнамасына ,
осы Ережелерге және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Инсайдерлік ақпаратты тартқан тұлғаларға
жүктеледі.

Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қорғау Инсайдерлік ақпаратқа бақылауды қамтамасыз
ету, Инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділігі бар, тұлғалардың ортасын шектеу, бұндай ақпаратты
пайдалану фактілерін анықтау, Инсайдерлік ақпаратты заңсыз ашу жағдайында жазықтыларды
жауапкершілікее тарту кіреді.

Инсайдерлік ақпаратпен танысқан, ие болған, пайдаланған кезде, Инсайдер немесе Банктің
инсайдерлік ақпаратына қол жетімділігі жоқ, бірақ аталған ақпаратты алған, тұлға оның
құпиялылығын сақтауды қамтамасыз етуге міндетті.

Банк Инсайдерлік ақпаратқа қол жетімділіктері бар, тұлғалармен құпиялылықтың белгіленген
тәртібін сақтау үшін, қажетті ұйымдастырушылық және техникалық жағдайларды қамтамасыз
етеді.

Банкте Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету үшін жауапты Банк
Басқармасының Төрағасы болып табылады.

Инсайдерлік ақпаратқа, соның ішінде Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз
етуге бақылау Банк Басқармасы Төрағасының Бұйрығына сәйкес құрылымдық бөлімшеге немесе
тағайындалған лауазымды тұлғаға жүктеледі, оның міндетіне эмитентпен (Банкпен) және оның
лауазымды тұлғаларымен және қызметкерлерімен Қазақстан Республикасы заңнамасының және
ережелердің талаптарын сақтау үшін бақылауды жүзеге асыру кіреді.

Инсайдерлік ақпаратты сақтау құжаттарды сақтау үшін шкафтармен және/немесе жабатын
құрылғылардың жүйесімен жабдықталған және (немесе) бұл бөлмелерге бақылаусыз кіру және
(немесе) Банк компьютерлеріне Банктің уәкілетті емес қызметкерлерін қоса алып, клиенттердің
және өзге де тыс тұлғалардың қол жетімділігінің мүмкіндігін болдырмайтын, дербес карточка-
кілтпен жабылатын, Банктің құрылымдық бөлімшелерінде жүзеге асырылады.

Қағаз көзіндегі Инсайдерлік ақапарат жабылатын шкафтарда және (немесе) сейфтерде
сақталады, олардың кілттері Банктің құрылымдық бөлімшелерінің басшыларында немесе олардың
орнын басқан тұлғаларда сақталады.

7 Ереженің 6 тарауы



Банк электрондық көзіндегі Инсайдерлік ақпараттың сақтандығының мақсатында Банктің
жергілікті желісінің желілік ресурстарына қызметкерлердің қол жемділігін бөлу жүйесін белгілейді,
жинақтаушылармен жұмыс істеудің рұқсат ету жүйесін иілгіш магниттық немесе компакт-
дискілерінде қондырады, электрондық поштамен және «Ғаламтор» желісімен сыртқы желілерге
жіберілетін, ақпаратты қорғау жүйесін қамтамасыз етеді.

Банктің Инсайдерлік ақпаратына қатысты мәліметтермен құжаттар Банктегі құжат
айналымының қабылданған тәртібіне сәйкес рәсімделеді және есепке алынады.

Банк Инсайдерлерімен ұсынылатын ақпарат, сондай ақ Банк Инсайдерлерінің тізімі құпиялы
сипатты. Бұл мәліметтерді заңсыз пайдалануы және таратуы үшін, жазықты тұлғалар Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес жауап береді.




